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يک قتل طرح شده بود که معيار ھای ابتدائی حقوق بين الدول را نقض است  که عمليات گرديده واضح طور فزاينده اين  

 ٨٠از قرار معلوم .  صورت نگرفتشکار غير مسلح  ھيچ کوششی در مورد دستگيری ده است معلوم ش.  کرده است

.  نھا  پرتاب نمودسوی آه  به استثای اينکه، طوريکه ادعا دارند، خانمش خود را ب مواجه نشدندیبا ھيچ گونه  مقاومتکوماندو 

کنم  کيد میأمن ت.  شوند ، مظنونين بازداشت شده و به  محاکمه کشانيده میمدعی انددر جوامعی که احترام به قانون را 

،  رابرت مولر  آمر اف بی آی مطبوعات را مستحضر ساخت که بعد از شديد ترين تحقيقات ٢٠٠٢در اپريل ."  مظنونين"

، اگرچه که در امارات نطفه بستهاست توطئه در افغانستان " معتقد"تواند بگويد که  ازين نمیدر تاريخ، اف بی آی بيشتر 

 ماه قبل نميدانستند ٨ صرف معتقد بودند، واضحاٌ که ٢٠٠٢به چيزيکه آنھا در اپريل .  عربی و جرمنی تکميل و اجراء شد

زودی ه ما ب.  ن در صورت موجوديت مدرک رد کردپيشنھاد امتحانی طالبان را در مورد تسليمی بن الدوقتيکه واشنگتن 

ما به زودی دانستيم که "که  فت گواقعاٌ دروغ در بيانيۀ قصر سفيد خود بنابرين اوباما .  فھميديم که واشنگتن مدرکی نداشت

  ."  القاعده عملی گرديد  به وسيلۀ ١١-٩حملۀ 

  



بن الدن شده، اما اين قدری به " اعتراف"زيادی در مورد صحبت .  ھيچ چيز جدی از آن وقت به بعد عرضه نشده است

  .موفقيت خود  الف زداز به اصطالح او .  اعتراف من شبيه است که بگويم در مسابقۀ بوستون پيروز شدم

  

ن شود، اگرچه که به يقي مباحثۀ زيادی در مطبوعات به ارتباط خشم واشنگتن که پاکستان بن الدن را تسليم نکرد، مشاھده می

در مورد غضب پاکستان  که مگر .  گاه بودندآ آباد ھيبت در اردو و قوای استخباراتی از حضور وی در عناصربعضی از 

تب و احساس ضد امريکائی در پاکستان بسيار بلند است   .  شود خاکش برای کشتن مورد تجاوز قرار گرفته کمتر گفته می

از قبل خشم و شک و بدبينی را در جھان تصميم انداختن جسد در بحر .  ردو احتماالٌ که اين حوادث آنرا تشديد خواھد ک

  .اسالم دامن می زند

  

چه عکس العملی از خود بروز خواھيم داد اگر کماندو ھای عراقی وارد  محوطۀ جورج بوش   از خود سوال کينم که دما باي

منازعه، جنايات او به مراتب بيشتر از بن الدن است و دون ب.  شده و او را به قتل رسانيده و جسد او را در اتالنتيک اندازند

صرف بزرگترين جنايت بين المللی را داد که از ساير جنايات " بود که امر اجرای ه ایالکن او تصميم گيرند.  مظنون نيست

ی آن جانيان نازی که بر مبنا) نقل از محاکمۀ نورنبرگ" (تجمع شرارت و بدی ھمه را دارددرين فرق دارد که اين در خود 

 که فرقه ئیجگر سوز جنگ ھای   و صد ھا ھزار کشته، ميليون ھا پناھنده، انھدام قسمت اعظم کشور: دار آويختنده را ب

    .ساير قسمت ھای منطقه سرايت کرده است حاال به 

  

  
  
    


